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Sammanfattning  

Organisationer arbetar i allt större utsträckning för att främja god hälsa hos personalen och 

erbjuder därför olika former av hälsofrämjande insatser. Med dessa satsningar kan organisationer 

uppnå minskade kostnader genom lägre sjukfrånvaro och ökad produktivitet hos personalen, bli 

en mer attraktiv arbetsgivare och bättre anpassa sig till en föränderlig omvärld. Tidigare 

forskning inom området är till stor del gjord utifrån ett organisationsperspektiv med fokus på 

företagsekonomiska vinster. Syftet med denna kvalitativa studie är emellertid att belysa 

personalens upplevelser av hälsofrämjande insatser på arbetsplatsen och genom detta bidra till en 

mer nyanserad bild av organisationers hälsoarbete. Studien är baserad på 13 semistrukturerade 

intervjuer med personal inom en organisation som bedriver ett brett arbete för att främja hälsa. 

Resultatet visar att personalens upplevelser är delade, med både positiva och negativa effekter. 

Hälsoarbetet bidrar till upplevelser av att arbetsgivaren visar omtanke, men ur resultatet 

framkommer även upplevelser av psykisk påfrestning. Hälsoarbetet framstår som paradoxalt - 

varför bedriver organisationen ett hälsofrämjande arbete som ur flera aspekter bidrar till ohälsa? 

Studiens resultat analyseras genom kritisk organisationsteori och normativ styrning tillsammans 

med begrepp från sociologerna Foucault och Goffman. Ur dessa perspektiv används hälsoarbetet 

som styrmekanism för att påverka och styra personalen i önskad riktning.  
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1. Inledning 
 

Kapitlet inleds med en bakgrund till hur organisationers hälsoarbete förändrats över tid och 

varför detta fenomen är intressant att undersöka. Efter det beskrivs studiens syfte och 

frågeställningar och avslutningsvis ges en förklaring till uppsatsens disposition.  

 

1.1 Bakgrund 

Hälsofrämjande insatser är idag en naturlig del av vardagen på många arbetsplatser. Insatserna 

kan exempelvis bestå av en friskvårdstimme i veckan under arbetstid eller ett årligt 

friskvårdsbidrag. Gemensamt är att de syftar till att förbättra hälsan hos personalen med 

förhoppning om indirekta effekter för verksamheten, så som minskad sjukfrånvaro och ökad 

produktivitet.  

  

Organisationers proaktiva arbete för att främja personalens hälsa är inget nytt fenomen, fokus för 

hälsoarbetet har dock skiftat över tid. Från att ha handlat om att förhindra arbetsplatsrelaterade 

olyckor har de hälsofrämjande insatserna kommit att fokusera mer på att förändra personalens 

förhållningssätt till hälsa i vidare bemärkelse (Puerto Valencia, Weber, Spegel, Bögle, Selmani, 

Heinze & Herr, 2019). Satsningar på personalens hälsa är numera även ett sätt att attrahera ny 

personal och stärka organisationens varumärke (Baicker, Cutler & Zong, 2010). En 

friskvårdstimme i veckan eller friskvårdsbidrag är ofta något som lyfts fram redan i 

rekryteringsprocessen eller i annonseringen för tjänsten. Hälsofrämjande insatser kan därmed 

betraktas som förmåner vilka ökar arbetsgivarens attraktionskraft. Detta är värdefullt då det blir 

allt svårare att attrahera och i förlängningen behålla personal. 

 

Ett ohälsosamt leverne ökar risken att drabbas av sjukdom. För en arbetsgivare kan ohälsosam 

personal få negativa konsekvenser för verksamheten, exempelvis i form av minskad produktivitet 

och ökad sjukfrånvaro vilket leder till ökade kostnader (Rongen, Robroek, van Lenthe & 

Burdorf, 2013). Investeringar i personalens hälsa blir således ett sätt för organisationer att 

investera i sig själva (Batorsky, van Stolk & Liu, 2016). Med anledning av de positiva effekterna 

bedrivs hälsoarbete i stor utsträckning som en självklarhet. Det är underförstått att personalen ska 
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uppskatta att arbetsgivaren bryr sig om deras hälsa, personalen förväntas uppskatta den välvilja 

som organisationen uttrycker genom hälsoarbetet. Mycket forskning finns att tillgå kring 

organisationens perspektiv på hälsofrämjande arbete, men vad som sällan uppmärksammas är 

personalens upplevelser. Med denna kvalitativa studie vill vi därför belysa personalens 

upplevelser av hälsofrämjande insatser och hoppas därmed kunna bidra till en mer nyanserad 

bild av varför organisationer arbetar hälsofrämjande.  

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att beskriva hur personalen upplever hälsofrämjande insatser på 

arbetsplatsen. Genom att belysa detta vill vi åskådliggöra andra eventuella anledningar än de 

uppenbara till varför organisationer väljer att arbeta hälsofrämjande. För att uppfylla syftet har vi 

formulerat följande frågeställningar: 

 

● Vad är personalens upplevelser av hälsofrämjande insatser på arbetsplatsen?  

● Varför arbetar organisationer hälsofrämjande? 

 

1.3 Avgränsningar  

Vid val av organisation var vårt krav att organisationen skulle bedriva ett omfattande 

hälsofrämjande arbete. Detta innebär exempelvis att organisationen ska ha bedrivit ett 

hälsofrämjande arbete i flera år samt att hälsoarbetet omfattar en stor del av personalen. Då vi 

önskade göra flera kortare intervjuer med personalen var det även ett krav att organisationen 

skulle vara större (avseende mängden personal). Anledningen till att vi ville genomföra flera 

kortare intervjuer hellre än färre och längre intervjuer, var för att fånga upp så många upplevelser 

som möjligt från olika personer. Vårt syfte har inte varit att jämföra olika organisationers 

hälsoarbete utan att belysa personalens upplevelser av hälsofrämjande insatser samt dess 

effekter. Eftersom hälsoarbetet ser olika ut inom olika organisationer valde vi att genomföra 

studien inom en och samma organisation. Detta för att få en samlad bild från personal som 

arbetar på samma arbetsplats och erbjuds samma typ av hälsoinsatser från sin arbetsgivare. Även 

om denna studie avgränsats till en organisation, menar vi att det som sker inom den 
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verksamheten kan ge förklaringsvärde till hälsoarbetets betydelse i organisationer ur ett större 

perspektiv.  

 

1.4 Uppsatsens disposition  

I kapitel 2 redogörs för tidigare forskning inom området, som till stor del fokuserar på 

hälsoarbete utifrån ett organisationsperspektiv och de företagsekonomiska vinsterna det innebär. 

Därefter följer studiens teoretiska referensram som utgår ifrån kritisk organisationsteori med 

begrepp som normativ styrning, identitetsreglering och organisationskultur. Vi har även använt 

oss av Foucaults begrepp panopticon samt Goffmans teori om självrepresentation och de sociala 

roller människor intar och anpassar sig till. Under metodkapitlet presenteras metodval, urval och 

analys. Här motiveras val av semistrukturerade intervjuer och val av organisation. Kapitlet 

avslutas med en diskussion kring metodval och etiska aspekter. Nästkommande kapitel redogör 

för resultat av empiri, tillsammans med en analys som grundar sig i kritisk organisationsteori. 

Resultatet redovisas i olika kategorier utifrån respondenternas olika upplevelser och analyseras 

därefter. I diskussionskapitlet utvecklar vi våra egna tankar kring det som framkommit i studien 

och hur det kan förstås ur ett större perspektiv. Avslutningsvis följer en slutsats med förslag till 

vidare forskning som kan bidra till att skapa en mer nyanserad bild av organisationers 

hälsoarbete.  

 

 

2. Tidigare forskning 

Kapitlet redogör för en del av den tidigare forskning som gjorts inom vårt studerade område. De 

valda artiklarna anses relevanta då de diskuterar hälsofrämjande arbete inom organisationer 

och visar på vinsterna av detta arbete, inte bara i Sverige utan även globalt.  

 

Hur organisationer arbetar hälsofrämjande har förändrats över tid (Puerto Valencia et al., 2019). 

Även om arbetsgivaren sedan långt tillbaka haft intresse av personalens hälsa, så har hälsoarbetet 

kommit att fylla en ny funktion i det moderna arbetslivet. Eftersom denna studie avser undersöka 
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hälsoarbete så som det fungerar i dagens arbetsliv, baseras forskningen i detta kapitel på 

vetenskapligt granskade artiklar som inte är äldre än 12 år. Artiklarna är sökta via Uppsala 

Universitetsbibliotek. För en samstämmig syn på artiklarnas innehåll och deras eventuella 

relevans för studiens syfte är urvalsprocessen och genomläsningen utförd tillsammans. I ett 

första skede valdes 20 stycken artiklar men endast 14 stycken ansågs relevanta att använda i 

studien.  

 

I den tidigare forskning som det tagits del av har ett antal teman identifierats. Ofta diskuteras hur 

hälsofrämjande insatser kan generera mervärde för organisationen. Den ekonomiska vinningen 

av satsningar på personalens hälsa är återkommande och inte sällan det främsta argumentet till 

varför denna typ av satsningar genomförs. Puerto Valencia et al. (2019) beskriver hur 

hälsoarbetet förändrats över tid. Förr syftade det till att skydda personalen från olika 

arbetsrelaterade risker medan det idag syftar till att förändra personalens förhållningssätt till 

hälsa i stort. Rongen et al. (2013) beskriver i sin tur arbetsplatsen som en gynnsam miljö för 

främjande av folkhälsan, eftersom människor dels spenderar mycket tid där men även på grund 

av förekomsten av naturliga sociala nätverk, det vill säga, att det på ett effektivt sätt går att nå en 

stor mängd människor samtidigt. 

 

2.1 Hälsoarbete som kostnadsbesparing 

Satsningar på hälsofrämjande insatser bidrar till minskade kostnader för organisationen till följd 

av lägre sjukfrånvaro samt ökad produktivitet hos personalen (Baicker, Cutler & Zong, 2010; 

Goetzel, Henke, Tabrizi, et al., 2014; Song & Baicker, 2019; Kirsten, 2010; Mills, Kessler, 

Cooper & Sullivan, 2007; Cooper & Patterson, 2008; Kuoppala, Lamminpää & Husman, 2008; 

Jones, Molitor & Reif, 2019; Goetzel & Ozminkowski, 2008). Ett exempel på det är Poston SC 

et al. (2013) som beskriver hur fetma hos personalen har en negativ inverkan på produktivitet 

och sjukvårdskostnader. Författarnas studie är utförd bland brandmän och visar att överviktiga 

brandmän har högre sjukfrånvaro än normalviktiga kollegor. Författarna menar att kostnaderna 

stiger dramatiskt när brandmännen är överviktiga. Även om denna studie avser brandmän, vilka 

bedriver ett fysiskt tungt arbete till skillnad från många tjänstemän, pekar den på nackdelarna 

https://search-proquest-com.ezproxy.its.uu.se/indexinglinkhandler/sng/au/John+Cooper+and+Dean+Patterson/$N?accountid=14715
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med ohälsa och de negativa effekterna som följer av det. De negativa effekterna av ohälsa; ökade 

kostnader på grund av högre sjukfrånvaro och lägre produktivitet, är desamma oavsett bransch. 

Ett annat exempel är Baicker, Cutler & Zong (2010) som genom sin meta-analys visar att för 

varje dollar som en amerikansk organisation spenderar på hälsofrämjande insatser, minskar deras 

kostnader kopplade till sjukfrånvaro med 3,27 dollar. Av den anledningen menar författarna att 

hälsofrämjande insatser bör vara något att ta hänsyn till när organisationer budgeterar.  

 

Det går även att se mönster i personalens livsstil kopplat till högre kostnader för organisationen 

(Mills et al., 2007). Författarna beskriver hur specifika faktorer såsom tobaksanvändning 

(nuvarande och tidigare), fetma, stress och brist på regelbunden fysisk aktivitet hos personalen 

innebär konsekvent större risker för sjukfrånvaro och därmed högre kostnader för organisationen.  

Det som lyfts är att dessa satsningar behöver göras på lång sikt för att kunna visa tydliga effekter 

(Baicker, Cutler & Zong, 2010; Goetzel et al., 2014). Dessutom erbjuds hälsofrämjande insatser 

med fördel under arbetstid, för att få så högt deltagande som möjligt och på så vis bli mest 

effektivt. Det menar Batorsky, van Stolk & Liu (2016) som i sin studie beskriver att den största 

skillnaden i resultat av hälsoprogram inte handlar om att öka de hälsofrämjande aktiviteterna 

inom en organisation, utan att framför allt erbjuda det som redan finns under arbetstid. Det visar 

att det behöver finnas balans mellan arbetsgivarens ansträngningar och personalens egna intresse 

i att ändra beteende.  

 

2.2 Hälsoarbete som konkurrensfördel 

Det finns andra sätt som hälsoarbete skapar organisatoriskt mervärde. Hälsoarbete som ett sätt att 

göra organisationer mer attraktiva som arbetsgivare är det andra temat som identifierats i tidigare 

forskning. Baicker et al. (2010) menar att detta, tillsammans med minskade kostnader till följd av 

lägre sjukfrånvaro samt ökad produktivitet hos personalen är anledningen till att organisationer 

satsar på hälsofrämjande insatser. Detta är en aspekt som även Zwetsloot, van Scheppingen, 

Dijkman, Heinrich & den Besten (2010)., Kuoppala, Lamminpää & Husman (2008), Batorsky, 

van Stolk & Liu (2016) och Goetzel & Ozminkowski (2008) instämmer i. Baicker et al. (2010) 

exemplifierar i sin studie hur organisationer använder, utvärderar och förbättrar hälsofrämjande 

https://www-emerald-com.ezproxy.its.uu.se/insight/search?q=Gerard%20I.J.M.%20Zwetsloot
https://www-emerald-com.ezproxy.its.uu.se/insight/search?q=Arjella%20R.%20van%20Scheppingen
https://www-emerald-com.ezproxy.its.uu.se/insight/search?q=Anja%20J.%20Dijkman
https://www-emerald-com.ezproxy.its.uu.se/insight/search?q=Judith%20Heinrich
https://www-emerald-com.ezproxy.its.uu.se/insight/search?q=Heleen%20den%20Besten
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insatser för att uppnå organisatoriska fördelar. Organisationer vinner på hälsofrämjande 

satsningar då det stärker deras attraktionskraft på arbetsmarknaden vilket indirekt ger dem 

ekonomiska fördelar. 

 

2.3 Hälsoarbete som verktyg i en föränderlig värld 

Det tredje temat som identifierats i tidigare forskning är hur organisationer använder 

hälsofrämjande arbete som en anpassning till det förändrade arbetslivet och kraven som kommer 

med det. Zwetsloot et al. (2010) och Kuoppala, Lamminpää & Husman (2008) beskriver hur 

arbetet och dess karaktär i stora delar av världen förändras snabbt mot hur det varit tidigare. 

Deltidsarbete, tillfälliga anställning och andra typer av mer osäkra anställningar blir allt 

vanligare. Därtill har arbetets intensitet ökat vilket innebär större tidspress och mindre tid att att 

genomföra arbetsuppgifter vilket sammantaget ökar mängden psykosociala hälsoproblem 

(Zwetsloot et al., 2010). Puerto Valencia et al. (2019) beskriver arbetsrelaterad stress med 

psykisk ohälsa som följd som tilltagande under de senaste åren. Författarna menar att stress är 

förknippat med lägre produktivitet och ökade kostnader för arbetsgivaren varför det finns ett 

intresse från arbetsgivaren att genomföra hälsofrämjande insatser. 

 

Oavsett de faktiska hälsoeffekterna hos personalen, så har ett aktivt hälsoarbete ändå en positiv 

inverkan på organisationens i form av ökad attraktionskraft på arbetsmarknaden. Genom 

satsningar på hälsa framstår arbetsgivaren som mån om sin personal vilket blir en 

konkurrensfördel. Hälsofrämjande arbete används därmed för att såväl locka ny personal som för 

att stärka möjligheterna att behålla befintlig personal (Zwetsloot et al., 2010). Detta visar tydligt 

hur hälsofrämjande insatser handlar om mer än de ekonomiska fördelarna som organisationen 

erhåller genom friskare personal som blir mer produktiva. Det globala perspektivet på 

organisationers hälsoarbete delas även med andra författare. Kirsten (2010) beskriver hur 

arbetsgivare globalt sett står inför enorma utmaningar i form av global ekonomisk kris, högre 

tempo, ökade krav på produktivitet samt en åldrande och till synes ohälsosam arbetskraft. Med 

anledning av detta blir personalens hälsa en viktig affärsfaktor att ta hänsyn till både på lång och 

kort sikt (Kirsten, 2010).  

https://www-emerald-com.ezproxy.its.uu.se/insight/search?q=Gerard%20I.J.M.%20Zwetsloot
https://www-emerald-com.ezproxy.its.uu.se/insight/search?q=Gerard%20I.J.M.%20Zwetsloot
https://www-emerald-com.ezproxy.its.uu.se/insight/search?q=Gerard%20I.J.M.%20Zwetsloot
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2.4 Studiens relevans 

Gemensamt för en stor del av tidigare forskning är det organisatoriska perspektivet på 

hälsofrämjande insatser. Flera studier kommer fram till samma sak: ett väl implementerat 

hälsoarbete bidrar till minskade kostnader till följd av lägre sjukfrånvaro, produktivare personal  

samt ökad attraktionskraft hos arbetsgivaren. Med andra ord riktas fokus framförallt mot de 

företagsekonomiska aspekterna. Vi upplever att det saknas kunskap om personalens upplevelser 

av hälsofrämjande arbete och vill därför undersöka detta. Genom att belysa personalens 

upplevelser kan vi bidra med ett ytterligare ett perspektiv på varför organisationer arbetar 

hälsofrämjande.  

 

3. Teori 
 

Nedan följer en redogörelse för studiens teoretiska ramverk. Det empiriska materialet kommer 

senare analyseras utifrån ett kritiskt organisationsteoretiskt perspektiv då begrepp som normativ 

styrning, identitetsreglering och organisationskultur är centrala i vår studie. Vi menar att dessa 

begrepp är relevanta därför att de kan förklara hur organisationer påverkar personal i syfte att 

uppnå företagsekonomiska mål. Dessutom används Foucaults begrepp panopticon samt 

Goffmans teori om roller, identitet och självrepresentation. Dessa teorier och begrepp bidrar 

med ett intressant perspektiv på kontroll och hur individen anpassar sig till sin omgivning. 

 

3.1 Kritisk organisationsteori  

Ur ett kritiskt organisationsteoretiskt perspektiv utövar organisationer en form av kontroll, 

styrning eller påverkan av personalen i syfte att nå sina ekonomiska mål. Styrningen ser olika ut 

beroende på typ av organisation, hur konkurrensen ser ut och hur organisationen vill profilera sig 

(Alvesson & Willmott, 2002). Kritisk organisationsteori är ett brett perspektiv som innefattar 

flera olika skilda teorier, som alla har organisationens styrning och påverkan på individen som 

utgångspunkt. Denna studie avgränsar sig till en av dessa inriktningar; normativ styrning.  
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3.2 Normativ styrning 

Enligt Sveningsson & Alvesson (2010 s. 60-61) handlar normativ styrning om att inrikta sig på 

medarbetarnas värderingar, tolkningar och föreställningar för att påverka deras egen vilja att 

handla på ett sätt som gynnar organisationen. Med normativ styrning uppmuntras personalen att 

arbeta utifrån sin egen drivkraft samtidigt som organisationen förmedlar en tydlig bild av vad 

som förväntas av personalens agerande. Syftet är att personalen ska dela samma värderingar och 

uppfattningar som organisationen och därmed få en inre motivation att agera utifrån 

organisationens bästa (Sveningsson & Alvesson, 2010 s. 60-61).  

 

Vi har tidigare nämnt hur ett välintegrerat hälsoarbete bidrar till minskade kostnader för 

organisationen (Baicker, Cutler & Zong, 2010; Goetzel et al., 2014); Song & Baicker, 2019; 

Kirsten, 2010; Mills et al., 2007; Cooper & Patterson, 2008; Goetzel & Ozminkowski, 2008, 

Kuoppala, Lamminpää & Husman, 2008; Jones, Molitor & Reif, 2019). Utifrån perspektivet 

normativ styrning så är det av den anledningen en självklarhet att organisationer uppmuntrar 

personalen till att värna om sin hälsa. Dessutom kommer hälsofrämjande insatser i framtiden 

troligtvis spela en stor roll för hur väl organisationer lyckas anpassa sig till den förändrade 

arbetsmiljön (Kuoppala, Lamminpää & Husman, 2008). Normativ styrning blir därmed en fråga 

om reglering av personalens identitet och personliga värderingar i syfte att uppnå 

företagsekonomiska mål.  

 

3.3 Panopticon 

Foucaults begrepp panopticon innebär självövervakning (Nilsson, 2008, s.108-110). Begreppet 

kommer från Jeremy Benthams idé om en institution som skulle bygga på att de intagna 

övervakade sig själva. Foucault (1987/1993 s. 235-238) beskriver det själv som en institution 

som är konstruerad på ett sådant sätt att övervakarna ständigt kunde se de intagna, men genom en 

specifik ljussättning skulle det vara omöjligt för de intagna att se övervakarna. Detta skulle göra 

att de intagna upplevde att de ständigt kunde vara övervakade, utan att veta om det verkligen var 

så. Känslan av att eventuellt vara övervakad gör att den intagne börjar kontrollera sig själv och 

https://search-proquest-com.ezproxy.its.uu.se/indexinglinkhandler/sng/au/John+Cooper+and+Dean+Patterson/$N?accountid=14715
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självövervakning utvecklas. Nilsson (2008, s.108-110) menar att detta begrepp kan översättas till 

ett vidare sammanhang och menade att panopticon är ett uttryck för den disciplinära 

maktstrukturen i samhället. Detta eftersom alla kan vara utsatta för övervakning, även de som 

övervakar. På så sätt finns det ingen högsta instans för makten, utan panopticon kan fungera som 

en kontroll över alla människor. I dagens samhälle kan panopticon gestaltas genom ny teknik, 

exempelvis övervakningskameror, men begreppet används även ofta som metafor i olika 

sammanhang (Nilsson, 2008, s.108-110). I denna studie kan panopticon exempelvis förstås 

genom personalens sätt att kontrollera sig själva när de tränar på fritiden och sedan registrerar sin 

fysiska aktivitet. På så vis kan organisationen övervaka personalen, om de vill.  

 

3.4 Identitet och identitetsreglering 

Begreppet identitet har flera betydelser och kan exempelvis syfta på individens sociala identitet 

eller organisatorisk identitet. Den sociala identiteten kan liknas vid ett rollspel eftersom den tyder 

på tillhörighet till en viss social grupp. Skillnaden är dock att den sociala identiteten behöver 

betyda något för individen (Kärreman & Alvesson, 2004). Författarna menar att den sociala 

identiteten är en produkt av samhället och därför går att påverka och styra. Till skillnad från den 

sociala identiteten är den organisatoriska identiteten möjligen mer legitim för ledningen att 

påverka och styra, men komplexiteten i den sociala identiteten gör den ändå intressant för 

ledningen. Den sociala identiteten påverkar individens beteende och handlingar varför den 

sociala identiteten är ett särskilt intressant objekt för ledningens kontroll (Kärreman & Alvesson, 

2004).  

 

Identitetsreglering är ett medel för organisationsstyrning (Alvesson & Willmott, 2002). 

Begreppet innebär att organisationen påverkar hur människor förväntas agera och hur de ser på 

sig själva och sitt uppdrag i organisationen. I en förlängning kan organisationen forma den 

personal som önskas. Identitetsreglering behöver dock inte vara ett specifikt mål, utan kan uppstå 

som en biprodukt av andra handlingar (Alvesson & Willmott, 2002). Identitetsreglering kan 

exempelvis genomföras genom en specifik riktad insats inom organisationen. Genom att 

personalen engagerar sig i och identifierar sig med detta blir det en form av identitetsreglering 
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(Alvesson & Willmott, 2002). Vidare menar författarna att identitetsreglering blir en allt 

viktigare faktor för organisationen i dess försök att uppnå kontroll men inte nödvändigtvis ökar 

personalens engagemang eller lojalitet mot organisationen. 

 

3.5 Roller och självrepresentation 

Med anledning av identitetens centrala roll i kritisk organisationsteori har vi valt att använda oss 

av Goffmans teorier om roller och självrepresentation. Goffman (2009, s 25-26) använder 

teaterscenen som en metafor för livet, där människor spelar olika roller. I olika sociala 

sammanhang går människor in i de roller som förväntas av dem och agerar utifrån dessa på 

samma sätt som i ett skådespeleri. På så sätt kan individen kontrollera hur hen uppfattas av 

omgivningen, de han kallar publiken. Vidare beskriver Goffman (2009, s. 30-31) människors 

fasader, den del av individens självrepresentation som medvetet eller omedvetet, används för att 

styra hur individen framstår och uppfattas utåt sett. Varje roll har redan en upprättad fasad att 

anpassa sig till, vilket gäller oavsett om individen vill det eller inte. Detta kan ge upphov till 

känslor av att vara tvungen att agera så som förväntat (Goffman, 2009, s. 33). Individen kan även 

uppleva inre splittringar när den förväntas agera på ett sätt som inte är grundat i sig själv 

(Goffman, 2009, s. 63). Ett annat begrepp som Goffman använder är team, som benämner en 

grupp individer som samarbetar tillsammans för att kunna bevara en situation såsom den är 

(Goffman 2009, s. 95). Ett team karaktäriseras av osynliga band sinsemellan teamets medlemmar 

och där grupperingen är det som håller dem samman. Eftersom teamet vill framstå enade inför 

sin publik blir teamet en institutionaliserad fasad att ansluta sig till. Att ha en gemensam fasad 

där alla verkar för samma sak skapar tillhörighet, stabilitet och mening för individerna (Goffman, 

2009, s. 33).  

 

Goffman menar att användandet av roller och viljan att framställa sig själv i god dager är en del i 

en socialiseringsprocess. Människor formas och omformas för att passa in i det som kan kallas 

för den idealiserade bilden (Goffman 2009, s. 39). Detta innebär att individens agerande ska 

stämma väl överens med de normer och värden som anses accepterade av samhället i stort. 

Individen förväntas därför avstå från sådant som inte är förenligt med den idealiserade bilden, för 
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att på ett korrekt sätt framträda enligt den norm som råder (Goffman, 2009 s. 44-45). Detta 

sammantaget ryms under begreppet självrepresentation som handlar om hur individen 

presenterar och framställer sig själv och anpassar sig till sin omgivning. Även om Goffmans 

teorier är över 50 år gamla är denna teori till användning för oss i förståelsen av hur personalen 

som individer och som grupp påverkas av och anpassar sig till organisationens hälsoarbete.  

 

3.6 Organisationskultur 

Normativ styrning innebär exempelvis att skapa gemensamma attityder och värderingar inom 

organisationen som syftar till att bygga en känsla av samhörighet och organisatorisk identitet 

(Flemming & Sturdy, 2009). Precis som Rongen et al. (2013) beskriver i avsnittet om tidigare 

forskning så är arbetsplatsen en naturlig plats för sociala nätverk vilket gör det effektivt att nå ut 

till en stor mängd människor samtidigt. Ett kraftfullt verktyg för påverkan av personalens 

agerande är således organisationskulturen. Begreppet organisationskultur beskrivs av Martinez, 

Beaulieu, Gibbons, Pronovost & Wang (2015) som ett mönster av grundläggande antaganden 

gällande uppförande och agerande inom en organisation. Det är skapat och utformat av gruppen 

och bygger på en anpassning till deras omgivning (Martinez et al., 2015). Organisationskultur är 

med andra ord ingenting uttalat utan består framförallt av oskrivna regler, värderingar och vanor 

som råder på arbetsplatsen. Organisationskulturen blir synlig genom personalens beteenden och 

deras sätt att kommunicera med varandra. Eftersom organisationskulturen är en stor del av 

stämningen på arbetsplatsen påverkar den personalens mående. Sveningsson & Alvesson (2010 

s. 62) menar att egenskaper hos organisationskulturen kan användas som medel för normativ 

styrning. När en organisation skapar gemenskap kring värderingar och tankesätt kan personalen 

styras mot gemensamma mål, utan att personalen för den sakens skull upplever sig styrda 

(Sveningsson & Alvesson, 2010 s. 62-63). Det är med andra ord fördelaktigt om organisationen 

och personalen delar värderingar och därför blir organisationskulturen viktig. Den genererar inte 

bara gemenskap och sammanhållning, utan även en gemensam identitet (Flemming & Sturdy, 

2009; Sveningsson & Alvesson, 2010, s. 62).  
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4. Metod 
 

I detta kapitel redogörs för studiens valda metod. Genomförande i fråga om insamling av 

material, urvals- och analysprocess tas upp följt av en diskussion kring etiska överväganden och 

på vilket sätt vår studie förhåller sig till begreppen trovärdighet och tillförlitlighet. Till sist 

uppmärksammar vi de begränsningar som vår metod innebär och hur de står i relation till vår 

studie.  

 

4.1 Material och metodansats 

Studien har en kvalitativ ansats med intervju som metod. Inom kvalitativ forskning ligger 

tyngdpunkten på att skapa en förståelse av en social verklighet och hur människor upplever och 

tolkar denna (Bryman, 2018, s. 455). Genom intervjuer med personal som arbetar inom en 

organisation som har ett utpräglat hälsofrämjande arbete hoppades vi få tillgång till personalens 

egna upplevelser och erfarenheter av detta.  

 

Intervjuerna baserades på en semistruktur vilket innebär att vi utgick från en förutbestämd 

intervjuguide (se bilaga 1) men hade möjlighet att variera ordningsföljden bland frågorna, ställa 

följdfrågor och skapa möjlighet för respondenten att tala fritt (Bryman, 2018, s. 260). 

Intervjufrågorna formulerades för att varken leda eller styra respondenterna utan uppmuntra dem 

till eget berättande. Med anledning av vårt syfte är semistrukturerade intervjuer en lämplig 

intervjuform då det skapar ett öppet samtal med respondenterna, vilket vi ansåg var en 

förutsättning för att respondenterna skulle anförtro oss sina upplevelser. För att fånga upp 

hälsoarbetet som helhet formulerades frågor som berör ämnet utifrån såväl ett mikro-, meso- som 

makroperspektiv. Mikroperspektivet belyser individens egna upplevelser genom frågor som 

fokuserar på individens känslor kopplade till hälsoarbetet samt frågor kring hur hälsoarbetet 

påverkar individens privatliv. Frågor som rör det hälsofrämjande arbetets effekter på 

arbetsgruppen kan förstås genom ett mesoperspektiv medan makroperspektivet avser frågor på 

organisationsnivå, besvarade dels av personalen, dels genom intervjun med organisationens 

ansvarige för hälsoarbetet.  
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4.2 Urval och svarande  

Studien är genomförd inom en svensk organisation som utgörs av 200 anställda. Organisationen 

är etablerad över hela Sverige men denna studie är genomförd inom verksamheten i Uppsala, där 

personalen är fördelad på olika kontor med olika affärsinriktningar. Valet av organisation 

grundar sig i vetskapen om att just den här organisationen har ett starkt fokus på hälsofrämjande 

arbete. Det empiriska materialet i denna studie utgörs av totalt 13 stycken intervjuer, där 12 

stycken genomförts med personal med samma tjänstebefattning samt en mer djupgående intervju 

med den som är ansvarig för organisationens hälsoarbete. 

 

Organisationens hälsoarbete består dels av varaktiga aktiviteter såsom friskvårdstimme, 

friskvårdsbidrag, regelbundna hälsoundersökningar och sjukvårdsförsäkring, men även av andra 

kortvariga aktiviteter på temat friskvård och hälsa. Dessa aktiviteter anordnas av organisationens 

egna hälsogrupp under arbetstid. Hälsogruppen består av frivilliga ur personalen, som kan ses 

som ambassadörer för hälsoarbetet, vars ansvar är att planera och genomföra olika former av 

hälsofrämjande aktiviteter runt om i organisationen. Exempel på sådana aktiviteter är 

mindfulness, yoga, hälsofrukost, löpargrupper och hälsoföreläsningar. Vad dessa aktiviteter 

består i varierar från tid till annan och det senaste året har fokus legat på en app där hela 

organisationen tävlat mot varandra i lag. Genom att dagligen registrera fysisk aktivitet, matintag 

samt antagit dagliga utmaningar har laget gemensamt samlat in poäng och flyttat sig närmare mål 

på appens spelplan. Organisationen som studien fokuserar på har med andra ord en stor bredd av 

hälsofrämjande aktiviteter på både på grupp- och individnivå, vilket gjort den intressant för oss 

att studera.  

 

4.3 Genomförande  

Data har samlats in genom 14 stycken intervjuer, där 13 stycken gjordes med personal i liknande 

ställning och en med den ansvarige för organisationens hälsofrämjande arbete. En intervju av de 

som gjordes med personalen föll bort med anledning av ett tekniskt fel vid inspelningen som 

genom ljudkvalitén gjorde den omöjlig att använda. Därav består vårt material av totalt 13 

intervjuer. Intervjuerna med personalen har pågått mellan 20-30 minuter, medan intervjun med 
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organisationens hälsoarbetesansvarige var 55 minuter och mer djupgående. Denna intervju syftar 

till att representera organisationens syn på hälsofrämjande arbete varför en längre intervju 

krävdes. Valet att göra något fler men kortare intervjuer med personalen grundade sig i vår 

ambition att fånga upp så många konkreta exempel på händelser och upplevelser som möjligt, 

snarare än djupgående intervjuer. Värt att notera är dock att vi upplevde empirisk mättnad redan 

efter nio intervjuer med personalen.  

 

Vi valde att träffa respondenterna i tron om att det skulle bidra till ett mer personligt möte, 

jämfört med exempelvis telefonintervjuer. Detta med en förhoppning om att ett personligt möte 

skulle få personalen att öppna upp mer och ge oss tillgång till deras egna upplevelser och 

erfarenheter av hälsoarbetet. För att underlätta för personalen att delta i vår studie har 

intervjuerna genomförts på deras arbetsplats under arbetstid. Intervjuerna spelades in och innan 

start har respondenten tillfrågats om sitt medgivande till inspelning. Intervjun med 

organisationens ansvarige för hälsoarbetet hölls av oss båda tillsammans, där en av oss hade 

huvudansvaret för struktur och intervjufrågor medan den andra lyssnade och fokuserade på 

följdfrågor. Vi valde att närvara båda två för att få en samsyn kring organisationens hälsoarbete 

innan vi började intervjua personalen. Resterande intervjuer med personalen genomfördes av en 

person, då vi gjorde bedömningen att detta skulle bidra till en mer jämn balans i 

intervjusituationen med ökad möjlighet för respondenten att öppna upp och bli mer personlig.  

 

4.4 Analys  

Det empiriska materialet har analyserats genom en kvalitativ innehållsanalys. Kvalitativa 

analyser syftar till att söka efter meningsfulla kategorier samt likheter eller skillnader i fråga om 

ideér och föreställningar i den text som analyseras (David & Sutton, 2011, s. 260). Syftet med en 

innehållsanalys är att identifiera och märka ut olika former av innehåll i datamaterialet, där en 

markering är exempel på en sak och en annan markering är exempel på någonting annat. Detta 

kan sedan bearbetas genom att räknas, slås ihop, kategoriseras och ordnas för att skapa en 

överblick av innehållet i materialet (David & Sutton, 2011, s. 260). Genom kvalitativ 
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innehållsanalys ges möjlighet att på ett öppet och förutsättningslöst sätt ta oss an materialet och 

dess innehåll, för att identifiera mönster som i slutändan hjälper oss att besvara vårt syfte. 

  

Samtliga intervjuer har efter inspelning transkriberats, detta arbete har skett löpande. 

Transkriberingen var gemensam i början i syfte att hitta ett enhetligt sätt att formulera oss på. 

Även kodningen genomfördes gemensamt för att under processen kunna diskutera materialet och 

koda enhetligt. Fokus låg på att finna meningar eller stycken som besvarade studiens syfte. Vid 

genomförandet av analysen användes ett induktivt förhållningssätt, vilket innebär att koderna 

inte är förutbestämda utan skapas i processen beroende på vad materialet visar (David & Sutton 

(2011, s. 274). Vid en innehållsanalys bygger kodningsprocessen först på en genomläsning av 

materialet i syfte att få en helhetsbild av innehållet och därefter ska meningar eller stycken som 

innehåller relevant information märkas ut (David & Sutton, 2011, s. 271). Detta gjordes i vår 

studie genom att färgmarkera stycken och meningar i texten som upplevdes relevanta för syftet. 

Markeringarna klipptes sedan ut och delades upp i tre grova kategorier; “positiv upplevelse”, 

“negativ upplevelse” samt “organisation och ledning”. Vid närmare genomgång av kategorierna 

kunde nyanser urskiljas vilket ledde till att innehållet kunde kodas noggrannare utifrån 

innebörden och därför skapades ytterligare kategorier. Exempel på dessa är “gemenskap”, 

“generositet”, “känsla av tvång”, “stress” och “beslutfattares personliga engagemang”. På detta 

sätt fick vi fram det centrala i textmaterialet och kunde börja se mönster av textens innehåll och 

mening (David & Sutton, 2011, s. 271). Koderna kondenserades och sammanfattades till större 

kategorier med tillhörande subkategorier. De kategorier som vi slutligen ansåg speglade 

materialets innehåll tydligast var “Omtanke”, “Psykisk påfrestning” och “Ledningens roll”. 

Kodningen är genomförd med öppenhet vilket innebär att vi inte letat efter specifika kategorier, 

utan tagit oss an varje ny text förutsättningslöst. 

  

4.5 Begränsningar och etiska överväganden 

Valet av metod kan påverka studiens faktiska resultat, men även möjligheten att få fram det som 

studien syftar undersöka. Vår förhoppning om att intervjuer genom ett personligt möte innebär 

att människor öppnar upp sig mer, är ett antagande och inte nödvändigtvis ett faktum. 
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Begränsningar med den valda metoden är därför viktiga att beakta. Även om respondenterna 

informerats om att materialet kommer anonymiseras kan fysisk närvaro lika gärna bidra till ett 

hinder i att våga tala öppet. Vi kan heller inte garantera respondentens eller organisationens 

anonymitet, eftersom det kan finnas personer i omgivningen som genom citat eller liknande kan 

identifiera deltagare i studien. Det enda som kan garanteras är att materialet anonymiseras. Trots 

det är detta något som kan hindra människor från att våga öppna sig i en sådan här studie. Det är 

möjligt att exempelvis en enkätundersökning möjliggjort för respondenterna att vara mer öppna, 

än vad de kunde/ville i intervjusituationen. Men enkätsvar hade å andra sidan inte givit oss det 

djup i svaren eller möjligheten att ställa följdfrågor så som semistrukturerade intervjuer gjort.  

 

4.5.1 Trovärdighet och tillförlitlighet 

Trovärdighet och tillförlitlighet är två viktiga aspekter att ta hänsyn till i all vetenskaplig 

forskning. Trovärdigheten är ett mått på i vilken utsträckning det finns en överensstämmelse 

mellan teori och praktik. Bryman (2018, s. 465) beskriver tillförlitligheten som ett mått som 

innebär i vilken utsträckning studien skulle kunna göras om och uppnå ett liknande resultat. Man 

bör dock vara medveten om svårigheten att uppnå hög tillförlitlighet inom kvalitativ forskning, 

då den sociala miljön aldrig är konstant (Bryman, 2018, s. 465). Detta bör tas hänsyn till i vår 

studie, kanske i synnerhet eftersom att studien fokuserar en del på känslor, vilka ofta varierar 

beroende på interna och externa faktorer och därför sällan är konstanta. Detta gör det svårt att 

tala om generaliserbara resultat. Då denna studie är genomförd inom en och samma organisation 

går det därför inte att säga något om hur personal generellt upplever hälsofrämjande arbete. 

Däremot kan studien bidra med ett nytt perspektiv på hälsoarbete, som i sig kan vara användbart 

i andra organisationer. Genom intervjufrågorna får vi ta del av personalens upplevelser, åsikter 

och erfarenheter kring hälsofrämjande insatser på arbetsplatsen och kan på så vis besvara vårt 

syfte. Vi är av åsikten att transparens genom hela uppsatsarbetet är av yttersta vikt för att öka 

trovärdigheten i studien. Vi ämnar uppnå transparens exempelvis genom att detaljerat beskriva 

alla steg i kodnings- och analysprocessen så att man på ett tydligt sätt kan se hur vi kommit fram 

till resultat och slutsatser.  
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4.5.2 Etiska aspekter 

Vid genomförandet av intervjuer är det viktigt att värna om respondenternas integritet för att 

skapa trygghet och ett professionellt bemötande. Därför har vi inför arbetet med denna uppsats 

gjort etiska överväganden där vi följt Vetenskapsrådet samt Codex (2019) etiska principer för 

forskning bestående av bland annat informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

samt nyttjandekravet. Forskaren bär själv det yttersta ansvaret för att forskningen upprätthåller 

god kvalitet och är moraliskt acceptabel. Vår målsättning har varit att inte lägga in egna 

tolkningar vid bearbetning av materialet och för att minimera risken för snedvridning valde vi 

därför att tillsammans bearbeta allt material.  

 

Informationskravet har i vår uppsats realiserats genom ett informationsbrev som mailats ut till 

medarbetare i utvald organisation där vi presenterar oss själva, studiens syfte, förklarar 

anonymisering av materialet samt tillfrågar medarbetaren om frivilligt deltagande i studien (se 

bilaga 2). Detta går i linje med samtyckeskravet som innebär att deltagarna själv har rätt att 

bestämma över sin medverkan (Bryman, 2018, s. 170). Konfidentialitetskravet har vi tagit 

hänsyn till genom att inte anteckna uppgifter om deltagarna och endast delat materialet mellan 

oss själva och uppsatshandledaren. Under transkribering har respondenterna kallats ”R” i stället 

för att sitt riktiga namn och inga andra personliga uppgifter har sparas. Även ortnamn, kollegors 

namn och liknande som kan identifiera respondent eller organisation har anonymiserats i 

transkribering. Att det i en intervjusituation eventuellt kan framkomma känsliga uppgifter (kring 

respondenten själv, arbetsgivaren eller kollegor) är ännu en anledning att anonymisera materialet 

och behandla uppgifterna i enlighet med konfidentialitetskravet. I linje med nyttjandekravet 

(Bryman, 2018, s. 171) ämnar vi inte använda insamlade uppgifter i annat syfte än till denna 

uppsats. De insamlade materialet kommer efter avslutat uppsatsarbete raderas. 
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5. Resultat och analys 

 
I tidigare forskning riktas fokus mot de företagsekonomiska vinsterna av hälsofrämjande arbete. 

Resultatet redogör för personalens upplevelser av organisationens hälsoarbete och analysen 

bidrar med perspektiv på varför organisationer arbetar hälsofrämjande. Detta kapitel redogör 

således för vad som framkommit av den insamlade empirin, samt hur empirin strukturerats in i 

kategorier och subkategorier. I slutet av varje kategori förklaras hur resultatet kan analyseras 

och kan förstås utifrån studiens teoretiska ramverk. 

 

Efter analys av det bearbetade materialet framkom tre kategorier. Dessa är “Omtanke” som avser 

arbetsgivarens omtanke gentemot personalen, “Psykisk påfrestning” som innefattar den negativa 

inverkan som hälsoarbetet har på personalen samt “Ledningens roll” som berör hur 

organisationen avser arbeta med hälsofrämjande insatser och vad det får för konsekvenser. Då 

hälsoarbetets negativa konsekvenser sällan belyses ligger tyngdpunkten i resultatet på dessa. 

Kategorierna “Psykisk påfrestning” och “Ledningens roll” är av den anledningen mer omfattande 

och får i resultatet större utrymme än kategorin “Omtanke”. Ur de tre kategorierna som nämnts 

ovan kan 11 subkategorier urskiljas vilka redogörs för i tabell 1 nedan.  
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Tabell 1. Kategorier och subkategorier 

Omtanke Gemenskap 

Generositet 

Psykisk påfrestning Stress 

Intressekonflikt 

Exkludering och grupptryck 

Känsla av tvång 

Ledningens roll Beslutsfattarnas personliga engagemang 

Värderingar 

Inkräktar på privatlivet 

Indirekt påverkan 

 

Tabell över kategorier och subkategorier. 
 

5.1 Omtanke 

Personalen uttrycker positiva upplevelser av det faktum att arbetsgivaren har ett etablerat 

hälsoarbete och effekterna som följer av detta. Det som lyfts är att arbetsgivaren uppfattas som 

generös vid erbjudande om olika former av hälsofrämjande insatser på arbetstid, att det ger en 

känsla av omtänksamhet och välvilja. Personalen upplever också att det skapar en känsla av 

gemenskap. Denna kategori delas upp i två subkategorier; “Gemenskap” och “Generositet” vilka 

redogörs för nedan.  
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5.1.1 Gemenskap 

Personalen beskriver att de upplever att förekomsten av hälsofrämjande insatser uppmuntrar dem 

till att umgås mer med sina kollegor. Hälsoarbetet skapar tillfällen att samlas kring och samtala  

om som i förlängningen gynnar sammanhållningen på arbetsplatsen. Eftersom vissa aktiviteter är 

förlagda utanför arbetstid så menar personalen att det blir en källa till ökat umgänge kollegor 

emellan. Att organisationen arbetar hälsofrämjande upplevs på så sätt stärka gemenskapen i 

organisationen i stort då det skapar tillfällen att träffa personal även från andra avdelningar som 

man annars inte skulle umgås med. Även personal som inte själva deltagit i de aktiviteter som 

arbetsgivaren erbjudit, upplever ändå att hälsoarbetet har potentiella vinster. 

 

5.1.2 Generositet  

Bara vetskapen om att arbetsgivaren erbjuder hälsofrämjande insatser till sin personal skapar en 

känsla av generositet och omtanke. Personalen upplever att organisationen tänker på sin 

personal, vill att de ska må bra och ta hand om sig. Att organisationen erbjuder friskvård på 

arbetstid bidrar till denna känsla. Även de individer som redan tränar och rör på sig på fritiden 

oberoende av organisationens stöd, upplever att friskvård under arbetstid är bra då det underlättar 

för deras egna träningsupplägg. När arbetsgivaren erbjuder denna typ av förmåner så upplever 

personalen organisationen som omtänksam. Under intervjuer med personalen gör respondenter 

jämförelser med andra arbetsgivare som inte erbjuder samma sak och därför inte uppfattas som 

lika måna om sin personal. Detta bekräftar bilden av att en arbetsgivare som erbjuder 

hälsofrämjande aktiviteter upplevs mer attraktiv än en arbetsgivare som inte investerar i sin 

personal på samma sätt.  

 

5.1.3 Teoretisk analys 

Organisationers hälsofrämjande arbete har som nämnt i kapitel 2 många företagsekonomiska 

fördelar. Utifrån kritisk organisationsteori och normativ styrning behöver personalen dela 

organisationens värderingar och uppfattningar för att mest effektivt nå organisationens mål 

(Sveningsson & Alvesson, 2010 s. 60-61). När personalen känner sig sedda och omhändertagna 
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skapas ett gemensamt intresse mellan personal och organisation där båda parter strävar efter 

samma mål, vilket är ett av syftena med normativ styrning. Det är svårt att vara missnöjd med att 

ens arbetsgivare bryr sig om ens hälsa, vilket gör hälsofrämjande arbete till ett kraftfullt medel 

utifrån ett normativt styrningsperspektiv. Goffman (2009, s. 33) beskriver hur team bidrar till att 

skapa en stark känsla av tillhörighet och stabilitet. Han belyser vikten av grupptillhörighet och de 

många fördelar som följer av det, det skapar exempelvis en känsla av mening för teamets 

medlemmar. Organisationens hälsoarbete främjar den här känslan av gemenskap genom team 

eller grupper och empirin visar hur betydelsefullt det faktiskt är. Det får personal att känna sig 

omhändertagna och viktiga för organisationen. Det skapar en fast punkt för individen att utgå 

ifrån, något som främjar en sammanhållning som stärker gruppen. I resultatet beskriver 

personalen hälsoarbetet som främjande av gemenskap och även att hälsoarbetet bygger broar 

mellan olika avdelningar inom organisationen. Det stärker den gemensamma identiteten och 

knyter personalen närmare organisationen. En hälsofrämjande insats blir en gemensam aktivitet 

att prata om och samlas kring, vilket kan tolkas som ett uttryck för en stärkt organisationskultur. 

Utifrån kritisk organisationsteori är organisationskulturen ett medel för normativ styrning som 

stärker den gemensamma identiteten i organisationen (Flemming & Sturdy, 2009; Sveningsson 

& Alvesson, 2010 s. 62). Hälsofrämjande insatser kan utifrån normativ styrning förstås som 

något som används för att stärka sammanhållningen, något som i förlängningen ökar viljan hos 

personalen att arbeta mot samma mål som organisationen. 

 

5.2 Psykisk påfrestning 

Personalens upplevelser av organisationens hälsoarbete är inte odelat positiva. Personalen 

beskriver känslor av psykisk påfrestning i samband med hälsofrämjande insatser. Något som 

blev synligt exempelvis genom grupptryck, då personalen beskriver att de tränar för att det 

förväntas av dem i arbetsgruppen. Denna kategori delas upp i subkategorierna “Stress”, 

“Intressekonflikt”, “Exkludering och grupptryck” samt “Känsla av tvång”, vilka redogörs för 

nedan.  
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5.2.1 Stress 

Upplevelser av stress återkommer bland personalen. Stress förekommer i samband med 

hälsofrämjande aktiviteter men är relaterade och beroende av olika omgivande faktorer. När det 

förväntas av personalen att de ska utföra någon form av hälsofrämjande aktivitet utanför 

arbetstid upplevs detta som en belastning som genererar känslor av stress. Andra uppger att de 

känner sig stressade när de jämför sig själva med andra, exempelvis när kollegor tränar och de 

själva inte hinner med att träna. Respondent 3 beskriver träningen såhär: 

  

”Utan... man måste... och det kunde vara lite mer som en press än att jag...  

faktiskt gjorde det (tränade, reds.anm) för hälsans skull. Ehm...” - Respondent 3 

 

Respondenten tvekar och söker orden när hen berättar om den upplevda pressen i samband med 

hälsoarbetet. Respondenten är eftertänksam i sina svar, som om stor vikt läggs vid vilka ord som 

används och vad hen faktiskt svarar. Detta kan bero på intervjusituationen eller viljan att vara 

lojal sin arbetsgivare, men bidrar till upplevelsen av att respondenten inte är helt bekväm med 

sina känslor kring hälsoarbetet. Hen använder även ord som “måste”, men hejdar sig själv. 

Respondentens sätt att uttrycka sig blottar den upplevda pressen och förväntan som följer av 

hälsoarbetet, samt hur det får individen att agera mot sin egna känsla. Hälsa är ett brett begrepp 

som berör välmående såväl fysiskt som psykiskt och upplevelsen som respondenten delar med 

sig av visar på detta. Även om respondenten faktiskt tränat, har drivkraften varit den upplevda 

pressen från arbetsgivaren snarare än den egna viljan att träna för hälsans skull.  

 

5.2.2 Intressekonflikt 

Personalen beskriver vad de upplever som en krock mellan sitt huvudsakliga arbete och 

organisationens hälsoarbete vilket kan tolkas som en form av intressekonflikt. De berättar att de 

primärt är på sin arbetsplats för att utföra sina arbetsuppgifter och att träningen tar för mycket 

fokus. Vissa beskriver känslor av irritation som bottnar i upplevelsen av att behöva arbeta för 
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flera, när kollegorna går och tränar under arbetstid och de själva stannar kvar och arbetar. 

Personalen upplever därmed ett dilemma kring hälsoarbetet som tar fokus från de egentliga 

arbetsuppgifterna. 

 

5.2.3 Exkludering och grupptryck  

Då flera hälsofrämjande insatser bygger på lagarbete uppgav personal att ett icke-deltagande i 

dessa aktiviteter kunde leda till exkludering. Känslor av utanförskap framkommer även genom 

upplevelsen av att hälsoarbetet primärt är koncentrerat till ett centralt placerat kontor, och att 

man därför hamnar utanför när man inte befinner sig där. Flera berättelser indikerar att 

deltagande i hälsoarbetet sker till följd av grupptryck. Personal uppger exempelvis att de inte vill 

vara den som ”drar ner gruppen” och att man beter sig på vissa sätt till följd av gruppens 

beteende. Citatet nedan exemplifierar hur respondent 7 resonerar kring gruppen och hur hen bör 

förhålla sig till träning till följd av gruppens beteende. 

 

”Jag vill ju inte svika min grupp, när man nu sagt att man ska vara med. Även om inte jag  

får ut något mervärde av det för egen del så tycker jag ändå att det är bra för gruppen  

och jag har ett eget ansvar i det ju...” - Respondent 7 

 

Respondenten berättar att hen inte vill svika sin grupp, något som tyder på en känsla av ansvar 

för det kollektiva. Vikten av att ställa upp för gruppen är tydlig. Respondenten upplever ett 

ansvar att verka för gruppens sammanhållning och menar att gruppen går före jaget när det 

handlar om deltagandet i hälsofrämjande insatser. Känslan av att man bör ställa upp för gruppen 

var återkommande bland personalen vilket tyder på att personalen ställer upp och deltar i de 

hälsofrämjande insatserna till följd av grupptryck. Grupptryck leder till beteenden mer i stil med 

“de andra” för att undvika att exkluderas av gruppen. Exkludering behöver dock inte innebära att 

en person blir utesluten ur en grupp. Det kan även innebär ett känslomässigt utanförskap med en 

känsla av att sakna tillhörighet, något som inte desto mindre leder till psykisk påfrestning för 

individen.  
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5.2.4 Känsla av tvång 

Att känna sig tvingad att träna är en upplevelse som återkommer bland personalen. Det handlar 

exempelvis om att känna sig tvingad att träna då det förväntas av ens arbetsroll eller att man 

tvingas att utföra vissa aktiviteter trots att man egentligen behöver göra andra saker. När 

organisationen anordnar kortvariga hälsofrämjande insatser, kan personalen uppleva att de deltar 

trots att de egentligen inte vill för att de känner sig tvingade. Citatet nedan är ett exempel på hur 

respondent 4 känner sig tvingad att delta i en hälsofrämjande insats: 

 

 “Ja men jag har varit med och sprungit något lopp i början,  

när man typ inte vågade säga nej *skrattar*” - Respondent 4 

 

Respondenten deltog tidigare i hälsofrämjande insatser därför att hen inte vågade avstå dessa. 

Känslan av att vara tvungen att ställa upp gjorde att hen deltog i ett lopp mot sin vilja. I 

intervjusituationen skrattar respondenten som för att väga upp för vad hen precis sagt och 

därmed göra det mindre allvarligt. Citatet nedan visar hur en annan respondent deltar i 

hälsoarbetet trots att hen egentligen hade behövt vila. 

 

”Ehm... så, ja, men lite ut över mitt privatliv. På det sättet att jag kunde kanske pressa mig att göra någonting när jag 

egentligen behövde vila… Nja... asså det kunde gå ut över... Asså jag kunde känna mig... att om jag inte orkade... att 

”jamen jag måste ju i alla fall gå en promenad eller någonting, alltså någonting måste jag ju göra.” - Respondent 3 

 

Respondenten uttrycker genom sitt sätt att tala om hälsoarbetet en ambivalens inför 

organisationens hälsofrämjande insatser och de upplevda krav som följer av dessa. Detta blir 

tydligt i sättet hur respondenten talar om hälsoarbetet och valet mellan att utföra någon form av 

fysisk aktivitet eller vila. Respondentens upplevelse av att hen behövde vila, men att denna 

känsla inte var tillåten var en återkommande upplevelse under intervjusituationen och något som 

uttrycktes av flera respondenter. Återhämtning är en självklar del i människors välmående, 

särskilt i en tid då psykisk ohälsa, utbrändhet och stress breder ut sig (Puerto Valencia et al., 

2019). Det är därför grundläggande att personalen får tid för återhämtning. Även om 
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organisationen uppmuntrar till återhämtning genom lugnare aktiviteter som meditation eller yoga 

så upplever personal sig tvingad att behöva utöva någon form av fysisk aktivitet trots att behovet 

egentligen varit att vila. Den individuella hälsan har kommit att bli en angelägenhet för 

arbetsgivaren så tillvida att hälsoarbetet inte stannar vid personalens mående under arbetstid, 

organisationen har även en önskan att påverka personalens hälsomässiga val utanför arbetstid.  

 

5.2.5 Teoretisk analys 

Resultatet visar att personalen upplever känslor av psykisk påfrestning i samband med 

organisationens hälsofrämjande insatser. Ur ett kritiskt organisationsteoretiskt perspektiv kan 

personalens upplevda känslor av tvång och grupptryck härledas till organisationens försök till 

kontroll av organisationens medlemmar (Sveningsson & Alvesson, 2010 s. 60-61). Genom att 

implementera aktiviteter som bygger på att personalen ska tävla eller arbeta i grupp är det 

enklare att styra individen i önskad riktning. Empirin bekräftar detta, då det i resultatet blir 

synligt att grupptryck leder till ökat deltagande i hälsofrämjande insatser.  

 

Goffmans teori om individens anpassning till olika fasader stämmer väl in på respondenternas 

beskrivning av de upplevda förväntningarna, som de inte alltid kan leva upp till (Goffman, 2009 

s. 33). Detta leder till känslor av stress och tvång och personalen agerar till följd av grupptryck. 

Genom att organisationen tydligt förmedlar deras värderingar vad gäller hälsoarbete, skapar de 

en idealiserad bild av hur de vill att personalen ska leva och agera för att vara hälsosamma. 

Personalen gör därmed avkall på sig själva eller sina egna behov för att passa in i normen som 

råder inom organisationen, vilket genererar känslor av psykisk påfrestning hos personalen. 

Goffman (2009, s. 63) menar att ett agerande som inte är grundat i individen själv kommer 

präglas av inre splittringar. Detta bekräftas av empirin genom berättelser av upplevd tvång, 

intressekonflikter och en rädsla för att bli exkluderad från gruppen. Dessa splittringar kan leda 

till att aktiviteten som individen utför blir sämre utförd, förvrängd eller förändrad eftersom 

individen inte genomför den med det syftet som var avsett från början (Goffman, 2009, s. 63). 

Detta är värt att ha i beaktning när personalen beskriver hur de deltagit i hälsofrämjande 

aktiviteter därför att de kände sig tvungna, snarare än för att de faktiskt själva ville. Denna studie 
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undersöker inte kvalitén i de hälsofrämjande insatserna, men en rimlig tanke är att kvalitén 

påverkas av huruvida individen drivs av sin egen motivation eller känslor av tvång. 

 

Ur ett kritiskt organisationsteoretiskt perspektiv kan personalens upplevelser av stress betraktas 

både som ett lyckat och misslyckat resultat av organisationens hälsofrämjande arbete. Lyckat på 

det viset att organisationen lyckats förmedla sina förväntningar och påverkat personalen i den 

utsträckningen att de uppenbarligen påverkas av det och tar det på allvar, men misslyckat därför 

att stress i förlängningen skulle kunna leda till ohälsa och därmed ökade kostnader för 

organisationen. Det hela kan betraktas som en form av identitetsreglering, oavsett om det skett 

medvetet eller som biprodukt av organisationens hälsoarbete. Alvesson & Willmott (2002) 

menar att organisationens försök till identitetsreglering, vars syfte ursprungligen är att det skall 

generera fördelar för organisationen, inte nödvändigtvis ökar personalens engagemang och 

lojalitet mot organisationen. Vi menar att resultatet bekräftar detta, då känslor av psykisk 

påfrestning snarare leder till att personalen ifrågasätter organisationen och dess motiv.  

 

5.3 Ledningens roll 

Kategorin “Ledningens roll” beskriver beslutfattarnas inställning till organisationens hälsoarbete. 

Beslutsfattarna är några av de personer inom organisationen som har mandat att ta beslut kring 

hälsoarbetet. Empirin i detta kapitel består av såväl personalens egna upplevelser av hur 

organisationens ledning påverkar hälsoarbetet, som organisationens egna beskrivningar av detta. 

Denna kategori delas upp i tre subkategorier; “Beslutsfattarnas personliga engagemang”, 

“Värderingar” samt “Inkräktar på privatlivet” vilka redogörs för nedan.  

 

5.3.1 Beslutsfattarnas personliga engagemang 

Beslutsfattarna är personligt engagerade i hälsoarbetet. Det blir tydligt när personalen berättar 

om hur beslutsfattarna förespråkar hälsa, träning och välmående, något som går i linje med deras 

personligheter och egna intressen. Följande citat från en ur personalen exemplifierar detta: 

 

“Det handlar om träning, och välmående och hen pratar ju liksom jättemycket om stress och motion  
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och hen är ju… ja, hen är ju en sportmänniska själv. Väldigt noga med sånt och så…  

Därför tror jag att hen… Hen vill ha frisk personal” - Respondent 9 

 

Respondentens upplevelse är att initiativen kommer från en beslutsfattare som själv har ett stort 

intresse för hälsa och träning. Flera respondenter delar upplevelsen att hälsoarbetet ökat i 

omfattning med tiden och de berättar att de upplevt ett ökat fokus på hälsoarbete sedan byte av 

VD. Eftersom den nya VD:n själv är en “sportmänniska” som intresserar sig för hälsofrågor så 

har det kommit att bli en viktigt fråga på agendan även inom organisationen. VD:n pratar mycket 

om hälsa och det framstår på så sätt som någonting ledningen prioriterar. Ett byte av VD kan 

naturligtvis innebära en ny strategisk verksamhetsplan som får till följd att även hälsoarbetet 

påverkas eller förändras. Personalens upplevelse är dock att anledningen till att hälsoarbetet 

blivit mer omfattande sedan byte av VD bottnar i dennes personliga intresse av hälsa. Det är 

tydligt att utformningen av hälsoarbetets struktur kommer från en eller ett par beslutsfattare och 

att deras vilja att bedriva ett hälsofrämjande arbete grundar sig i deras egna personliga 

övertygelse om fördelarna med detta.  

 

5.3.2 Värderingar 

Ett av organisationens mål är att medvetandegöra personalen om hälsa och genom olika former 

av hälsofrämjande aktiviteter uppmuntra och inspirera personal att komma igång, eller fortsätta 

hålla sig friska. Arbetet grundar sig i beslutsfattarnas egna uppfattning om vad som är hälsosamt 

och inte, där informationen som hälsoarbetet baseras på är hämtad delvis från studier, delvis från 

böcker. Utifrån detta utformas organisationens hälsoarbete. Även om det som erbjuds alltid är 

frivilligt, blir det tydligt vad organisationen menar med hälsa och inte, och på så vis blir 

hälsoarbetet värderande. Organisationen beskriver samtidigt hur syftet inte är att personalen ska 

genomföra allt som erbjuds, utan istället få dem att tänka på hälsa utifrån ett helhetsperspektiv i 

livet. Ur resultatet framkommer samtidigt att organisationen upplever en viss problematik i att nå 

ut till personalen på rätt sätt. De nämner att det inte går att vara för “på” i sitt förhållningssätt till 

att leva hälsosamt, eftersom människor då tendera att göra tvärtom istället. 
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5.3.3 Inkräktar på privatlivet 

Denna del av resultatet visar hur beslutsfattare inom organisationen resonerar kring 

organisationens hälsoarbete och hur de ser på sin roll i detta. Det framgår att hälsoarbetet inte 

endast pågår under arbetstid, utan personalen förväntas röra på sig och äta hälsosamt även på 

fritiden och under semestern. Dessa aktiviteter som är förlagda till sommaren går ut på att utföra 

olika aktiviteter och den som lyckas bäst vinner ett pris. Utmaningarna kan bestå av att träna 

varje dag i fem dagar eller äta nyttigt under en vecka. Följande citat visar hur organisationen 

själv ser på sin roll i detta: 

 

“Ah men man lägger sig i saker som folk tycker att man inte har med att göra, om man går för långt där.  

Så det vi kan göra är ju att liksom upplysa och försöka utbilda och inspirera till de här sakerna,  

det är liksom det senaste inom forskningen nu.”- Respondent 1 

 

Det är tydligt att organisationen ser ett eget ansvar i att utbilda personalen kring hälsa men även 

att de är medvetna om att det är en fin balansgång och att de med hälsoarbetet riskerar att gå för 

långt. Organisationen beskriver på så sätt ett motstånd från personalen som upplever att 

organisationen är inne och petar i saker som de inte har med att göra. De tycker dock att de har 

legitima skäl att utbilda personalen, eftersom att det är det senaste inom forskningen, något som 

de anser att personalen bör ta del av och leva i enlighet med. Någonting som även nedanstående 

citat visar på: 

 

“En uppgift är ändå att försöka utbilda så mycket vi kan, utan att vara för påträngande. För det är ju också en 

balansgång… Vi, vi är ju en arbetsgivare och vi måste hålla oss på vår arena på något sätt, 

 men det man gör på fritiden påverkar givetvis det man gör på jobbet.” - Respondent 1 
 

Organisationen anser att det personalen gör på fritiden påverkar arbetsprestationen, vilket gör det 

legitimt för dem att försöka påverka och styra personalen i önskad riktning även om det 

eventuellt ligger utanför arbetets ramar. Gränsen mellan arbete och privatliv blir därmed 

flytande.  
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5.3.4 Indirekt påverkan 

Resultatet visar att organisationens arbete med hälsofrämjande insatser inte stannar vid 

prestationen på arbetsplatsen, utan organisationen påverkar individens syn på träning och hälsa i 

stort. De pushar, ökar medvetenheten och får personalen att göra hälsosammare val i livet. 

Personalen beskriver hur de undermedvetet påverkas av organisationens uppfattning om vad som 

är hälsosamt, vilket de sedan tar med sig i sin vardag och agerar utifrån. De beskriver också att 

även om de inte är aktiva i organisationens aktiviteter uppfattar de signalerna om att detta är 

viktigt och någonting som alla ska tänka på. Därmed finns det en indirekt påverkan på individen 

till följd av organisationens hälsoarbete.  

 

5.3.5 Teoretisk analys 

Alvesson & Willmott (2002) beskriver identitetsreglering som en form av organisationsstyrning. 

Det innebär att organisation med mer eller mindre direkt avsikt påverkar personalen i hur de 

förväntas agera, deras syn på sig själva och sitt uppdrag i organisationen och på så vis styr mot 

organisationens mål. Genom att personalen blir engagerade och identifierar sig med detta blir det 

en form av identitetsreglering. För att väcka engagemang hos personalen och skapa en 

gemensam identitet så är ledningens roll viktig. Den sätter standarden för organisationens 

agerande och den kultur som ska råda. Eftersom beslutsfattarna i organisationen vi undersökt har 

ett eget intresse i hälsofrågor så blir det en naturlig sak för dem att engagera sig i. Det förmedlas 

till personalen som undermedvetet uppfattar vad organisationen tycker är viktigt och hur man bör 

agera. Detta görs bland annat genom hälsofrämjande insatser som går utanför arbetets gränser 

och innefattar aktiviteter under semester och övrig fritid. Alvesson & Willmott (2002) menar 

dock att identitetsreglering i sig inte behöver vara målet utan att det kan uppstå som en biprodukt 

av andra handlingar. Hälsofrämjande insatser kan ses som en sådan handling som leder till 

indirekt påverkan av personalen, deras syn på sig själva och vad som förväntas av dem. Något 

som från början inte var avsikten men som får den effekten och därmed blir ett medel för 

identitetsreglering. Uppfattningen om vad som är hälsosamt är kraftigt varierande. Ett exempel 
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på detta är frukost som organisationen ibland erbjuder i form av “hälsofrukost” till personalen. 

Utifrån en annan hälsofilosofi, exempelvis periodisk fasta, har frukost dock inte en positiv 

påverkan på hälsan och bör därför undvikas. Organisationens hälsoarbete blir på så sätt 

värderande då det baseras på deras egen uppfattning om vad som genererar god hälsa. Det 

bekräftas också av empirin där personalen visar på motstånd om organisationen är för övertygade 

och påträngande om sin egna hälsofilosofi.  

 

I avsnitt 5.2.5 synliggörs hur ledningen förmedlar det som Goffman (2009, s. 39) kallar en 

idealiserad bild. Det avser de normer och värderingar som anses socialt accepterade och som 

därför ska efterlevas. Genom att organisationen sprider deras värderingar som ligger till grund 

för det hälsofrämjande arbetet förmedlas deras idealiserade bild. Utifrån det kan Goffmans teori 

om roller, självrepresentation och anpassning appliceras på organisationens hälsoarbete. 

Samtidigt visar resultatet att organisationen själva är medvetna om att hälsoarbetet kan få 

människor att visa motstånd om de går för långt. Då Goffman (2009, s. 37) nämner hur poängen 

många gånger kan missas, när för mycket fokus läggs på det som ska uppnås, blir även detta 

intressant för vår studie. När individen förväntas fokusera på hur den ska framställa sig själv och 

vad den ska uträtta, kan det komma att stå i vägen för just detta. Han menar att individen hamnar 

i ett dilemma där den tvingas välja mellan att uttrycka sig eller handla (Goffman (2009, s. 37). 

När organisationen drar hälsoarbetet för långt ställs personalen inför den typen av dilemma. 

Personalens fokus på att leva upp till förväntningarna tar överhand och genererar känslor av 

stress eller uteblivet deltagande, i rent motstånd. 

 

Personalens upplevelse av att undermedvetet påverkas av organisationens hälsoarbete kan 

relateras till Foucaults begrepp panopticon. Det handlar inte nödvändigtvis om att vara fysiskt 

övervakad utan i stället om den upplevda känslan av att det finns förväntningar på ens agerande 

som styr personen i en viss riktning. När personalen beskriver hur de tar med sig information 

som förmedlats av organisationen in i privatlivet, har hälsoarbetet blivit en form av 

självövervakning. Personalen agerar på informationen trots att de inte behöver, således har de 

utvecklat en kontroll över sig själva. Även Goffman (2009, s. 189) beskriver hur människor 
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tenderar att ägna sig åt viss självkontroll när de upplever att de har förväntningar på sig utifrån. 

Genom att hålla tillbaka sådant beteende som inte stämmer överens med den roll som individen 

spelar blir det en form av självbehärskning och styrning av sig själv.  

 

 

6. Diskussion 
 

Studiens syfte har varit att belysa personalens upplevelser av organisationens hälsofrämjande 

insatser samt försöka förklara varför organisationer arbetar hälsofrämjande. Detta kapitel 

inleds med en summering av resultat följt av en diskussion om hur resultatet kan förstås i 

förhållande till teorier och begrepp av Goffman och Foucault, kritisk organisationsteori, 

tidigare forskning och metod. Vi lyfter även våra tankar kring resultatet och vad som kan 

påverkat det. Kapitlet avslutas med en slutsats och förslag på vidare forskning inom området.  

 

6.1 Summering 

I kapitel 5 redogörs för studiens resultat och hur det kan tolkas utifrån studiens teoretiska 

ramverk. Organisationens hälsofrämjande arbete upplevs i stor utsträckning positivt av 

personalen som beskriver känslor av omtänksamhet från arbetsgivarens sida, generositet och en 

stärkt gemenskap på arbetsplatsen. Hälsoarbetet bidrar till bilden av organisationen som en 

attraktiv arbetsgivare, oavsett om hälsoarbetet har några mätbara effekter eller inte. Det handlar 

med andra ord inte bara om resultatet av hälsoarbetet i sig, utan om ett sätt att profilera sig som 

arbetsgivare. Samtidigt framkommer upplevelser av psykisk påfrestning till följd av hälsoarbetet. 

Stress var vanligt förekommande och känslor av tvång, grupptryck och rädsla för exkludering. 

Hälsoarbetets påverkan på personalen är tydligt, det visar sig exempelvis genom ambivalensen 

mellan deras egna känslor av stress, tvång eller press och en förväntan på att trots allt vara 

tacksam gentemot arbetsgivaren. Resultatet synliggör även ledningens betydande roll. 

Hälsoarbetet präglas av beslutsfattarnas egna uppfattning om vad som är ett gott hälsoarbete och 

hur det ska påverka individen i stort och bli en del av dennes livsvärld, inte bara under arbetstid.  
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6.2 Teoridiskussion  

Kritisk organisationsteori bidrar med ett visst förklaringsvärde till varför organisationen arbetar 

hälsofrämjande, men att välja en specifik teori att applicera på ett komplext fenomen gör givetvis 

att vissa saker i materialet förblir dolda. Det finns något paradoxalt i att bedriva ett 

hälsofrämjande arbete som syftar till att förbättra personalens hälsa, samtidigt som empirin visar 

att personalen upplever ohälsa i samband med hälsoarbetet. Teorin kan förklara hälsoarbetet som 

en form av styrning som genomförs av organisationen för att vinna kontroll över organisationens 

medlemmar och på så vis kan man förstå varför organisationen arbetar hälsofrämjande. I 

förlängningen handlar styrningen om organisationens vilja att vinna ekonomiska fördelar, vilket 

går i linje med vad tidigare forskning kommit fram till. Det är dock rimligt att tro att andra 

teorier hade bidragit med andra perspektiv på organisationens hälsoarbete, vilket kunnat generera 

ett annat resultat. Begreppet panopticon kan visa hur människor tenderar att vilja leva upp till 

förväntningar som kommer utifrån, vilket leder till en form av självkontroll. I denna studie 

handlar det inte om fysisk övervakning utan om den mentala påverkan av personalen. Det går att 

kritisera valet av att använda Foucaults begrepp panopticon i denna studie, man kan hävda att det 

innebär en deterministisk syn på människan. Det beskriver människor som bundna till någonting 

förutbestämt där viljan inte är fri. Men inom organisationen råder alltid den fria viljan så till vida 

att ingen ur personalen är tvungen att ta anställning där mot sin vilja. Att självstyrning skulle 

vara ett givet utfall av organisationens agerande är därför ingen självklarhet. Eftersom 

personalen alltid har en egen möjlighet att lämna organisationen om de vill så finns en naturlig 

balansgång mellan de förväntningar som organisationen har, och vad personalen själva 

accepterar. Den inneboende avvägningen ger begreppet panopticon inte utrymme för, eftersom 

begreppet härstammar från idén om en institution där människan inte har möjligheten att avvika. 

Det går dock att argumentera för att individen inte alltid kan välja att lämna organisationen 

frivilligt, ur en socioekonomisk aspekt; de flesta människor är beroende av ett arbete för att 

kunna leva.  

 

Vi har beskrivit hur Goffmans teori om roller, identitet och självrepresentation kan ge 

förklaringsvärde till hur människor anpassar sig till organisationens krav och de förväntningar 
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som ställs på dem. Det går även att kritisera valet av att använda Goffmans begrepp och teorier i 

vår studie, eftersom de bygger på att människor inte någon gång skulle agera utifrån sig själva 

utan bara präglas av en vilja att anpassa sig till omgivningen. En anpassning som gör 

människorna beräknande för att komma i bättre dager eller uppnå olika fördelar. Beskrivningen 

av livet som en scen där människor spelar teater ger en underton av oäkthet eller taktiska 

avsikter, vilket bidrar till den negativa bilden av att spela roller. Men på samma sätt som i 

kritiken mot Foucaults begrepp panopticon så rymmer arbetsplatsen en ovanlig form av valfrihet, 

till skillnad mot många andra sociala sammanhang i människors vardag. När personal tar 

anställning accepterar de organisationens villkor och de värderingar som verksamheten bygger 

på. Att välja att vara en del av organisationen är ett ställningstagande från individens sida. 

Skapandet av fasader, roller och strävan efter att vilja tillhöra gruppen och därmed göra avkall på 

sig själv är på så sätt självvalt, och inte minst ett accepterande av organisationens arbetssätt. 

 

6.3 Metoddiskussion 

Valet av metod påverkar studiens resultat. Genom att välja kvalitativ innehållsanalys och intervju 

som metod har vi automatiskt valt att fokusera på vissa saker medan andra saker förblir  

dolda. Semistrukturerade intervjuer möjliggjorde för oss att ställa följdfrågor och variera 

ordningsföljden bland intervjufrågorna vilket skapade ett avslappnat och öppet samtal med 

respondenterna. Förhoppningen var att detta skulle leda till att respondenten ville öppna upp sig 

och svara på frågor i och kring en för respondenten känslig miljö; arbetsplatsen. Vi anser att 

undersökningsdesignen i stor utsträckning uppfyllde våra förväntningar och bidrog till att kunna 

besvara studiens syfte. Valet av ansats medför även vissa begränsningar. En kvalitativ 

innehållsanalys gjorde att vi kunde identifiera mönster och samband i materialet vilket efter 

bearbetning och kondensering resulterade i ett resultat som besvarar studiens syfte. Det är dock 

rimligt att tänka sig att vi med en annan metod fokuserat på andra saker i materialet och därför 

mest troligen nått fram till ett annat resultat.  

 

Det är värt att reflektera kring deltagandet i vår studie, över vilka som valt att delta i studien och 

vilka som eventuellt valt att stå över. I ett första skede tackade flera personer nej till att delta, 
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med förklaringen att de inte ägnade sig åt några av organisationens hälsoaktiviteter och därför 

ansåg att de inte hade något att bidra med i studien. Med anledning av det utvecklade vi 

beskrivningen av studien och betonade att alla upplevelser var av intresse, således var även 

upplevelsen av att inte vilja vara en del av organisationens hälsoarbete av intresse. Efter detta 

valde ytterligare några att delta i studien. Personal som av olika skäl inte nyttjar de 

hälsofrämjande insatserna kan med andra ord ha exkluderat sig själva från studien, något som 

kan ha påverkat resultatet.  

 

Därtill är det även relevant att reflektera kring det faktum att intervjuerna genomförts på 

respondenternas arbetsplats under arbetstid. Något som föreslogs för att underlätta 

respondenternas deltagande. Utförandet av intervjuer där syftet är att belysa personalens 

upplevelser av insatser som initierats av arbetsgivaren, är inte helt oproblematiskt när 

intervjuerna genomförs på respondenternas arbetsplats. Arbetstagare är lojala sin arbetsgivare 

och befinner sig i viss beroendeställning gentemot sin arbetsgivare, vilket troligtvis är ytterligare 

en anledning till att vissa saker förblir dolda. Något som bidrar till den reflektionen är vår 

gemensamma upplevelse av hur respondenterna många gånger uttryckte sig dubbelbottnat kring 

hälsoarbetet. Respondenterna började beskriva en upplevd känsla av negativ karaktär som 

exempelvis ökad stress, grupptryck i arbetsgruppen eller förväntningar som inte går att leva upp 

till. Detta tillrättavisade de sedan själva med en förklaring om arbetsgivarens goda avsikter med 

hälsoarbetet, vilket skulle väga tyngre än deras negativa känslor och därmed legitimera 

hälsoarbetet i stort. Många saker kan påverka respondenterna, men att vi valde att genomföra 

intervjuerna i organisationens egna lokaler är någonting som kan ha bidragit till dessa svar. 

 

6.4 Resultatdiskussion 

Tidigare forskning är till stor del fokuserad på hälsoarbete utifrån ett organisationsperspektiv då 

fokus ligger på de företagsekonomiska mervärdet som ett väletablerat hälsoarbete ger. Vi menar 

att det är nödvändigt att ta del av personalens upplevelser av hälsoarbetet för att kunna utvärdera 

det ur ett helhetsperspektiv, och i förlängningen få ut det mesta möjliga av det. Hälsoarbetet är 

emellertid komplext, delvis för att organisationen drivs av olika intressen. Ledningen drivs 
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naturligtvis av företagsekonomiska mål och verkar primärt för organisationens framgång. 

Personalens drivkraft kan å andra sidan vara en helt annan, exempelvis att erhålla en lön utan att 

nödvändigtvis vilja främja organisationens intressen. Det är inte heller givet att personalen anser 

sig stå till arbetsgivarens förfogande i den omfattningen att det skulle involvera dennes kropp 

och hälsa. Hälsoarbetet utmynnar på så sätt i frågan om vart gränsen går för arbetsgivaren att 

lägga sig i personalens hälsa. Vad är det egentligen rimligt att arbetsgivaren gör för att främja 

organisationens intressen? Ur resultatet framkommer olika åsikter kring detta.  

 

Personalen är delvis positiva till organisationens hälsoarbete, delvis negativt påverkade av 

organisationens inblandning i det som anses höra till privatlivet. Ledningen ser ett ansvar i att 

arbeta hälsofrämjande och legitimerar sin inblandning i personalens hälsa genom att hänvisa till 

forskning inom området som de anser att personalen bör ta del av och helst leva efter. Tidigare 

forskning visar att hälsofrämjande arbete bidrar till både sänkta kostnader till följd av lägre 

sjukfrånvaro, effektivare personal, att bli mer attraktiv på arbetsmarknaden samt att anpassa sig 

till en föränderlig omvärld. Alla dessa anledningar är goda skäl för organisationer att verkar 

hälsofrämjande, men det som fungerar väl i teorin behöver inte fungera lika väl i praktiken. 

Studiens resultat tyder på viss dissonans mellan teori och praktik. Då personalen upplever 

psykisk påfrestning i samband med hälsofrämjande insatser skulle det kunna skapa ohälsa, när 

syftet egentligen är det motsatta. I förlängningen kan detta leda till exempelvis ökad sjukfrånvaro 

och därför ökade kostnader för organisationen, i stället för tvärtom. Resultatet visar således att 

effekterna av hälsoarbetet inte är odelat positiva, vilket vi menar behöver tas hänsyn till när 

denna form av insatser implementeras i organisationer.  

 

I och med det förändrade arbetslivet har den arbetsrelaterade ohälsan ökat (Puerto Valencia et al., 

(2019). I dagens arbetsliv finns arbetsförhållanden som på olika sätt kan generera ohälsa. Stress 

är ett exempel på en konsekvens av det nya arbetslivet och kraven som följer av detta. Man kan 

reflektera kring om och hur organisationen kan lösa problematiken som följer av detta. Ett 

alternativ är att minska personalens arbetsbelastning genom att förändra arbetsmiljön, 

exempelvis genom tydligare ramar kring arbetstid. Ett annat alternativ är att utveckla stresståliga 



36 

arbetsmyror och på så vis slippa förändra själva arbetsförhållandena. På flera sätt visar vår studie 

på de negativa aspekterna av hälsoarbete och även på hur organisationen använder hälsoarbete 

som styrmekanism. Studien visar även att organisationen tenderar att luta sig mot alternativ två; 

att utveckla personal som klarar av att arbeta trots påfrestande förhållanden. Oavsett om det är en 

strategisk åtgärd eller sker som en bieffekt, arbetar organisationen genom hälsoarbetet för att 

utveckla personalen så att de bättre kan hantera det nya arbetslivet. Förhoppningen är att 

hälsofrämjande insatser leder till mer hälsosam personal vilket i förlängningen genererar 

ekonomiska vinster för organisationen. Det finns en paradox i att det nya arbetslivet skapar stress 

och att man löser detta genom att arbeta hälsofrämjande. Hade det inte varit mer gynnsamt att 

skapa arbetsplatser som är hälsosamma i sig själv? 

 

Den självövervakning som personalen utövar genom att exempelvis träna på fritiden, kan ses 

som ett lyckat försök av organisationen att påverka och kontrollera personalen. Att personal 

beskriver hur de tränar mot sin vilja, för att organisationen önskar att personalen registrerar sin 

fysiska aktivitet har lett till att personalen kontrollerar sig själva. Panopticon-effekten kan anses 

lyckad eftersom att den innebär minimala resurser från organisationens sida, då individen 

kontrollerar sig själv och organisationen därför slipper. Känslan av att vara övervakad gör att 

individen införlivar sig i systemet. Således blir även självövervakning ett sätt för organisationen 

att maximera sina vinster. Det går även i linje med Goffmans (2009, s. 189) beskrivning av hur 

människor kontrollerar sig själva med syfte att leva upp till förväntningar som kommer utifrån, 

något som innebär att individer tvingas göra avkall på sig själva i viss mån. Detta ser vi tecken 

på i empirin när personalen genomför aktivitet av andra anledningar än att de själva vill, vilket 

innebär att de agerar i organisationens intresse framför sina egna.  

 

6.5 Slutsats 

Syftet med denna studie har varit att beskriva hälsofrämjande arbete utifrån personalens upplever 

samt besvara frågan om varför organisationer väljer att arbeta hälsofrämjande. Resultatet visar 

hur hälsoarbetet fungerar sammanhållande och skapar en stark gemensam identitet. Det visar 

också hur organisationens påverkan på individens liv som helhet kan ses som ett medel för att få 
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mer kostnadseffektiv personal. Personalens upplevelser vittnar samtidigt om negativa 

konsekvenser av hälsoarbetet, såväl på individ- som gruppnivå. Detta kan förstås som ett svar på 

den styrning som vi menar att hälsoarbetet innebär. Hälsofrämjande arbete har med andra ord 

fler effekter än minskade sjukkostander och mer produktiv personal, någonting som exempelvis 

personalens upplevelse av psykisk påfrestning är ett exempel på. Oberoende av vad hälsoarbetet 

har för effekter, kan det ses som ett försök till kontroll över organisationens medlemmar. 

 

Utifrån studiens resultat anser vi att det är viktigt att uppmärksamma personalens upplevelser när 

hälsofrämjande arbete planeras och utförs. När organisationer tar hänsyn till baksidan av 

hälsoarbetet kan de också optimera utformandet av det och få ut det mesta av det, i stället för att 

hälsoarbetet fungerar kontraproduktivt så som det till viss del gör idag. Vi menar att 

organisationen har mycket att vinna på att ta hänsyn till de negativa aspekterna av hälsoarbetet, 

på så vis kan de minimera riskerna för ohälsa och verka för hälsa i större omfattning. Genom att 

fördjupa kunskapen hos organisationen kan resurser istället läggas på hälsoarbetet, så att det 

optimeras och fyller önskad funktion inom verksamheten. Oavsett anledning till varför 

organisationen arbetar hälsofrämjande kommer denna typ av insatser mest sannolikt att fungera 

bättre med ökad kunskap om personalens upplevelser.  

 

6.6 Vidare forskning 

Fortsatt forskning i studiens resultat leder förmodligen till djupare förståelse för personalens 

upplevelse av hälsofrämjande arbete. Detta kan vara av betydelse för arbetsgivaren som vill 

optimera effekterna av sitt hälsoarbete. Med ökad kunskap kan personalens negativa upplevelser 

minimeras och hälsoarbetet på ett effektivare sätt generera de effekter som åsyftas. Vidare hade 

det varit intressant att göra en jämförelse mellan hälsoarbetet i olika organisationer, eller mellan 

organisationer i olika länder.  
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8. Bilagor 
 

 

Bilaga 1. Intervjuguide 

 

Frågor till personalen 

 

● Vill du berätta om det hälsoarbetet ni har här? (organisationens hälsoarbete) 

 

● Vill du ge exempel på några hälsofrämjande insatser? Om det behövs, ge exempel. T.ex 

friskvårdsbidrag, friskvårdstimme etc… 

 

● Hur kommuniceras det kring de hälsofrämjande insatserna? Dels från arbetsgivaren, dels 

bland kollegor.  

 

● På vilket sätt nyttjar du de hälsofrämjande insatserna som arbetsgivaren erbjuder?  

 

● Beskriv en situation där du valt att delta/valt att inte delta i en hälsofrämjande aktivitet. 

…. följdfråga beroende på svar. 

 

● Vad tycker du att de hälsofrämjande insatserna har för effekter för dig? Vad har de för 

effekter för gruppen? För organisationen? 

 

● Upplever du att det finns skillnader i åsikter kring/attityder mot de hälsofrämjande arbetet 

mellan olika grupper? Isåfall, vad tror du att detta beror på? 

 

● Upplever du att de hälsofrämjande insatserna påverkar ditt privatliv? På vilket sätt?  
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● Vad tror du är anledningen till att organisationen satsar på hälsofrämjande insatser?  

 

● Organisationen satsar på det här för att det stärker fysisk och psykisk hälsa och leder till 

personal som mår och presterar bättre. Samtidigt kan det vara svårt att nå alla i 

personalen och hitta hälsoinsatser som kommer alla till nytta. Tycker du att det som görs 

är rätt för dig eller hur skulle det varit utformat för att passa dig?  

 

● Upplever du att du har något inflytande över det hälsofrämjande arbetet? 

 

● Vad skulle du vilja lyfta som särskilt positivt/negativt med hälsofrämjande arbete?  

 

 

Frågor till hälsoansvarig på organisationen 

 

● Jag har förstått att ni har ett omfattande hälsoarbete inom organisationen idag som bland 

annat består av en del hälsofrämjande insatser. Skulle du vilja berätta vilka 

hälsofrämjande insatser ni har inom organisationen idag? 

 

● Varför valde ni att införa dessa? 

 

● Hur länge har hälsoarbetet pågått? 

 

● Hur har arbetet med hälsofrämjande insatser förändrats under de senaste åren? 

 

● Vart kommer inspirationen ifrån? Grundar sig hälsoarbetet i vetenskap eller uppkommer 

det kanske av trender?  
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● Vilka är det som fattar beslut om hälsoarbetet? Sker beslutsfattandet på lokal eller 

regional nivå? 

 

● Hur kommunicerar ni kring hälsoarbetet/de hälsofrämjande insatserna? 

 

● Är hälsoarbetet lokalt (dvs, till detta kontoret) eller regionalt/nationellt? 

 

● Vad hoppas ni att dessa hälsofrämjande insatser kan få för effekter för 1) individen 2) 

arbetsgruppen 3) organisationen? 

 

● Finns det skillnader i åsikter kring/attityder mot de hälsofrämjande arbetet mellan olika 

grupper? Isåfall, vad tror du att detta beror på? 

 

● Vilka utmaningar möter ni när det gäller att arbeta med hälsofrämjande arbete? 

 

● Är personalen med och påverkar/utformar hälsoarbetet? 

 

● Utvärderar ni/följer ni upp ert hälsoarbete? Och i så fall, på vilket sätt? 
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Bilaga 2. Informationsbrev 

 

Informationsbrev till personalen:  

 

Hej! 

 

Vi läser till personalvetare på Uppsala Universitet, Sociologiska Institutionen. Under november 

och december skriver vi en C-uppsats med syfte att undersöka hur personalen upplever 

hälsofrämjande insatser (t.ex friskvårdsbidrag, friskvårdstimme eller annat hälsofrämjande 

arbete) på sin arbetsplats. För att undersöka detta vill vi genomföra ca 20 st intervjuer, vilka vi 

planerar att utföra bland personalen på ert företag. Det är endast vi två uppsatsförfattare och vår 

handledare som kommer att ta det av råmaterialet och deltagarnas svar anonymiseras i resultatet. 

Intervjun tar ca. 20 minuter och sker på arbetstid.  

 

Om ni önskar delta: svara på detta mejl, så bokar vi in en tid tillsammans som passar er. Vi vore 

tacksamma om ni ville delta då det skulle vara till stor hjälp i vårt examensarbete! Vi hoppas att 

examensarbete kan vara till nytta både för er som personal och för organisationen och ni kommer 

självklart att få ta del av slutprodukten, om ni önskar. 

 

Vänligen,  

Pauline Lag och Caroline Käll 
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Informationsbrev till hälsoansvarig på organisationen  

 

Hej! 

 

Vi läser till personalvetare på Uppsala Universitet, Sociologiska Institutionen. Under november 

och december skriver vi en C-uppsats med syfte att undersöka hur personalen upplever 

hälsofrämjande insatser (t.ex friskvårdsbidrag, friskvårdstimme eller annat hälsofrämjande 

arbete) på sin arbetsplats. För att undersöka detta vill vi genomföra ca. 20 st intervjuer, vilka vi 

planerar att utföra bland personalen på ert företag. Det är endast vi två uppsatsförfattare och vår 

handledare som kommer att ta det av råmaterialet och deltagarnas svar anonymiseras i resultatet. 

Som ett komplement till detta, önskar vi genomföra en intervju med dig, som ansvarig för 

hälsoarbetet på företaget. Du är givetvis också anonym och det kommer inte att framgå vart 

undersökningen är utförd.  

 

Om du önskar delta: svara på detta mejl, så bokar vi in en tid tillsammans som passar dig. 

Intervjun beräknas ta ca. 45 minuter. Vi vore tacksamma om du ville delta då det skulle vara till 

stor hjälp i vårt examensarbete! Vi hoppas att examensarbetet kan vara till nytta både för 

organisationen och personalen och ni kommer självklart att få ta del av slutprodukten, om ni 

önskar. 

 

Vänligen,  

Pauline Lag och Caroline Käll 


